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Utdanningsplan for bryst- og 
endokrinkirurgi ved Stavanger 
universitetssjukehus 
 

Spesialitet  
Bryst- og endokrin kirurgi 

 

Beskrivelse av utdanningsvirksomheten   
Stavanger universitetssjukehus ligger under Helse Stavanger og har et nedslagsfelt på ca. 
360.000.  
 
Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi ved SUS har 1 seksjonsoverlegestilling, 4 
overlegestillinger og to LIS3 stillinger. I tillegg er avdelingsoverlege på kirurgisk avdeling, som 
bryst-endokrinkirurgisk seksjon tilhører under, med i noe klinisk arbeid. Norges eneste 
professor i bryst-endokrinkirurgi er også tilknyttet seksjonen. 
 
Dette blir 4 spesialister i bryst- og endokrin kirurgi, 3 LIS3 som er konstituerte overleger med 
forventet spesialitet i 2023 og 2 LIS 3.  
 
I 2021 ble det diagnostisert 341 pasienter med brystkreft og vi opererte 272 pasienter for 
brystkreft. I tillegg hadde vi 115 thyroidea/parathyroidea, rundt 50 benigne inngrep på bryst 
og 14 profylaktiske mastektomier med primær rekonstruksjon. Sistnevnte brukte før korona 
å ligge på rundt 30 per år.  
 
Vår virksomhet er hovedsakelig poliklinisk/dagkirurgisk. Vi er lokalisert i 2. etasje i 
dagkirurgi-senteret i Hillevåg, hvor overleger og LIS har kontorer på vår poliklinikk. Vi 
disponerer en operasjonsstue 4 dager i uken, men har fra 2024 med nytt sykehus fått en 
ekstra operasjonsstue. Vi er samlokaliserte med brystdiagnostisk senter, en satellitt av 
patologisk avdeling samt kreftavdelingens poliklinikk for brystkreftpasienter. Vi disponerer 2 
senger på plastikk kirurgisk/ØNH sengeposten 2AB ved behov.  
 
Legene ved seksjonen har ikke vakt, de få øyeblikkelig hjelp-pasientene til seksjonen tas 
hånd om av kirurgisk vakthavende LIS 2 på kvelder, netter og i helger. 

 
Beskrivelse av utdanningsløpet 
Ved ansettelse i LIS 3 har LIS gjennomført LIS2-løp enten ved annet sykehus eller ved SUS 
som er 2 år. Se eget vedlegg for mer info om dette.  
 
LIS3 hos oss er på minimum 3 år inkludert minst 3 mnd. ved bryst-endokrinkirurgisk avdeling 
ved HUS for å dekke de læringsmålene og prosedyrekravene som ikke kan dekkes av oss, 
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blant annet cancer thyroidea som er sentralisert til HUS i Helse Vest. (BEK 031, BEK043, BEK 
056, BEK 057, BEK 059, BEK 060, BEK061, BEK062, BEK063, BEK064, BEK065 BEK066, BEK067, 
BEK068 og BEK082.) 
 
Det ble enighet mellom SUS og HUS at disse læringsmålene bør kunne oppnås på 3 mnd. ren 
endokrinkirurgisk tjeneste og siden da har 4 stk. vært ved HUS 3 mnd. og klart å oppnå 
målene på den tiden.   
 
Alle andre læringsmål dekkes ved vår seksjon.  
 

Introduksjon av nye LIS   
LIS3 vil ved ansettelse bli vurdert med tanke på de kvalifikasjoner vedkommende behersker i 
henhold til spesialistutdanningen. Seksjonen legger sterk vekt på både teoretisk og praktisk 
opplæring/supervisjon i starten av utdannelsen. Dette gjelder først og fremst i den operative 
virksomheten hvor seksjonens overleger gjennomfører de første operasjonene som 
hovedoperatør med utdannelseskandidaten som assistent. Etter hvert vil 
utdanningskandidaten slippe mer og mer til avhengig av den progresjon og erfaring man 
etter hvert tilegner seg, for så selv kunne selvstendig utføre de aktuelle prosedyrene.  
 

Supervisjon, veiledning og faglig utvikling   
LIS3 får en veileder ved seksjonen ved ansettelsen. Veiledningsmøter holdes hver måned, 
men det er en kontinuerlig supervisjon daglig. I hele utdanningskandidatens forløp vil det 
være et tett samarbeid mellom seksjonens overleger og utdanningskandidaten både i 
utredning og behandling av seksjonens pasientgrupper. Dette er lett gjennomførbart, da vi 
er fysisk samlet med kontorer og poliklinikk vegg i vegg samt operasjonsstuen ligger en trapp 
ned i 1. etasje. LIS3 har en halv dag fordypning i uken. 
 
LIS3 deltar i seksjonens tverrfaglige møter fra starten og våre overleger hos våre 
samarbeidspartnere patologi, radiologi og onkologi er også tilgjengelige for svar på spørsmål 
og råd. 
 

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål   
Vi bruker kompentanseportalen som dokumentasjon av oppnådde læringsmål. Evaluerings-
kollegiumet vil vurdere og godkjenne disse hver tredje måned for å sikre progresjon og 
planlegge veien videre for mest mulig optimalt utdanningsforløp.  
 
Ved en så liten seksjon som vår vil supervisører, veileder og evalueringskollegium være de 
samme maksimalt 4 personene, noe som gjør at kontrollen på progresjon og gjennomføring 
av læringsmål blir enklere. 
 

Teoretisk undervisning  
Seksjonen har 2 timer internundervisning fordelt på 2 dager i uken 35 uker i året. Planen for 
undervisningen følger de teoretiske læringsmålene for spesialiteten.  
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Felles kompetansemål (FKM)   
De felles kompetansemålene vil bli dekket av tilsvarende mål i LIS 2-utdannelsen, samt felles 

undervisning i helseforetaket på tvers av spesialiteter, samt daglig klinisk supervisjon. 
 

Utdanningsutvalg og utdanningsansvarlig overlege 
Utdanningsutvalget består av 1 LIS 3 og 2 overleger. De har møte 4 ganger i året og leder er 
utdanningsansvarlig overlege.  

 

Forskning  
Seksjonen har 3 leger med PhD. Deres kompetanse benyttes til undervisning innen 
forskningsvitenskap, -metodikk og etikk i tillegg som veiledere for de 2 som er i PhD-løp. 
Seksjonen er involvert i flere forskningsprosjekter der LIS3 er med på inkludering og 
oppfølging.  
Disse forskningsprosjekter/studier er: 

• Helse Vest-studien PBCB (Prospective Breast Cancer Biobank) 
• EU-studien REBECCA (REsearch on BrEast Cancer induced chronic conditions supported by 

Causal Analysis)  

• EUBREAST-studien AXSANA (AXillary surgery After NeoAdjuvant treatment) 

 
Seksjonen er også en del av FFB (Forskningsgruppen For Brystkreft) der LIS3 deltar. 

 

Individuell utdanningsplan  
Ved tilsetting vil det utarbeides en individuell utdanningsplan for LIS, som viser hva LIS skal 
gjennomføre (læringsmål, læringsaktiviteter og læringsarenaer), basert på hvor i 
utdanningsløpet LIS starter. Den individuelle utdanningsplanen utarbeides av LIS i samarbeid 
med veileder og evt. utdanningsansvarlig overlege. Planen skal godkjennes av leder. 

 

Simulering og ferdighetstrening  
LIS3 vil under sin LIS2-tid benytte seg av dette under tiden ved gastrokirurgisk avdeling, det 
inngår ikke ved LIS3 ved vår seksjon. 

 
Tillitsvalgte   
LIS3 vil informert om hvem som er dens tillitsvalgte, slik at LIS3 vet hvem som kan kontaktes 
ved behov. 

 

Kontakt   
Utdanningsansvarlig overlege: 
Lene Johnsen  
 

 
 


